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บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
 

 การจัดท าแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ได้ประมวลจากผลการด าเนินงานของแผนกลยุทธ์ที่ผ่านมา 
(พ.ศ.2550 – 2554) และน าทิศทางของแผนบริหารราชการแผ่นดิน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นโยบายของผู้บริหาร และจากการท า SWOT
การระดมสมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน  โดยการจัดสัมมนาจ านวน 3 ครั้ง ตั้งแต่เดือน
มีนาคม – เมษายน 2556เพื่อจัดท าแผนฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ 2557 ซ่ึงเป็นปีแรกที่ผู้บริหารชุดปัจจุบันได้บริหารงานคณะฯและได้มี
การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2557 และรายงานผลดังกล่าวให้ที่ประชุมกรรมการประจ า
คณะฯในการประชุมคร้ังที่ 12/2557 ในเดือนธันวาคม 2557 นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อทบทวนแผนกลยุทธป์ระจ าปีงบประมาณ 2558 
ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2557 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ผู้อ านวยการโครงการพิเศษ ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเพื่อข้อเสนอจากการสัมมนาไปปรับปรุงแผนที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2558จากข้อมูลดังกล่าวได้น ามาประมวลจัดท า
เป็นแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ฉบับทบทวนแผนประจ าปีงบประมาณ 2559 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 
1. วิสัยทัศน์ 
 “คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นน าที่ มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและส่งเสริมความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ” 
 
2. ปรัชญาในการผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์ 
 สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจมนุษย์และสังคม เข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการด ารงชีวิต และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 
3. ยุทธศาสตร์หลักของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 คณะศิลปศาสตร์ มุ่งมั่นจะเป็นสถาบันทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสากลชั้นน าของประเทศ ด้วยการสร้างความเป็นเลิศและความ
แข็งแกร่งทางวิชาการ สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประเทศ สร้างบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพ มี คุณธรรม
จริยธรรม จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ในช่วง 5 ปี ของแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 
2559) ตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 
 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความเข้าใจและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกสมัยใหม่ 
 2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการ และด้านอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นน าใน ASEAN เอเชีย และในระดับนานาชาติ 

 3. ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการส อน และ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายนอกและสังคม 

 4. ให้บริการทางวิชาการที่มมีาตรฐานและตอบสนองความต้องการแก่สังคม 
 5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 6. สร้างระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 
 
4. พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

 2. เน้นการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รวมทั้งให้โอกาสแก่
ผู้ด้อยโอกาส 

 4. ศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
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5. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผู้รับผิดชอบ 
5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง  ของสังคมและโลกสมัยใหม่ 
เป้าประสงค์: ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่ตนเองศึกษาเป็นอย่างดี และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงโลก 

1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ  
1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่ตนเองศึกษาเป็น

อย่างดี และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงโลก 
1.2 ผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

2. คุณภาพการบริการ 
 2.1 นายจ้างมีความพึงพอใจ 
 2.2 นักศึกษามีความพึงพอใจ 
3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
 3.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.2 พัฒนาระบบงานด้านบริการการศึกษา 
 3.3 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
 3.4 ลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 
4. พัฒนาองค์กร 

4.1 จัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอนการวิจัย 
4.2 พัฒนาอาจารย์/สายสนับสนุนตามสมรรถนะ 
4.3 สร้างระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.4 สร้างบรรยากาศทางวิชาการ 

กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผู้รับผิดชอบ  รายละเอียดในหน้า 18 - 20 
 

5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างความร่วมมือทางวิชาการ และด้านอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นน าใน ASEAN เอเชีย และในระดับนานาชาติ  
เป้าประสงค์: คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และด้านอื่นๆกับมหาวิทยาลัยชั้นน าใน ASEAN เอเชีย และในระดับนานาชาติ 

1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ  
 1.1 คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  การวิจัย  และด้านอื่น ๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นน าใน ASEAN  เอเชีย  และ
ในระดับนานาชาติ 

1.2 คณะมีผลงานวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 
1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาและนักวิชาการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ 

2. คุณภาพการบริการ 
 2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและนักวิชาการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ 

2.2 มหาวิทยาลัยในเครือข่ายมีกิจกรรมวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

3.1 พัฒนาระบบการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 
3.2 พัฒนาระบบการบริหารและการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 

4. พัฒนาองค์กร 
4.1 พัฒนาบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์ 
4.2 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  
4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิเทศสัมพันธ์ 

กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผู้รับผิดชอบ  รายละเอียดในหน้า 21 - 23 
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5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียน      
การสอน และตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายนอกและสังคม 
เป้าประสงค์: ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลในการแก้ไขปัญหาของประเทศ 

1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ  
1.1 ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและสังคม 

2. คุณภาพการบริการ 
2.1 ความพึงพอใจด้านการบริหารงานวิจัย 

3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
3.1 สร้างระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์ 
3.2 การบริหาร/จัดสรรงบประมาณอย่างพอเพียง 
3.3 การจัดสรรงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. พัฒนาองค์กร 
4.1 การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
4.2 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทั้งอาจารย์และสายสนับสนุน 
4.3 สร้างบรรยากาศทางวิชาการ 

กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผู้รับผิดชอบ  รายละเอียดในหน้า 24 - 25 
 
5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ให้บริการทางวิชาการที่มาตรฐานและตอบสนองความต้องการแก่สังคม 
เป้าประสงค์: คณะฯ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการวิจัย และสังคมได้รับประโยชน์
จากความเชี่ยวชาญของคณะฯ 

1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ  
1.1 คณะฯสามารถน าความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการวิจัย และสังคมได้รับ

ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของคณะฯ 
2. คุณภาพการบริการ 

2.1 ผู้รับบริการวิชาการแก่สังคมมีความพึงพอใจ 
3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

3.1 การจัดสรรงบประมาณด้านการบริการวิชาการแก่สังคมมีความเพียงพอ 
3.2 พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมให้ทันสมัย 
3.3 ลดความเหลื่อมล้ าในการรับบริการวิชาการแก่สังคม 

4. พัฒนาองค์กร 
4.1 สร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 
4.2 พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการวิขาการแก่สังคมตามสมรรถนะ 

กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผู้รับผิดชอบ  รายละเอียดในหน้า 26 - 27 
 

5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 
เป้าประสงค์: บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณค่าของไทย ตลอดจนมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ 

1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ  
1.1 บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณค่าของไทย ตลอดจนมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.2 โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมบรรลุตามเป้าหมาย 

2. คุณภาพการบริการ 
2.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.2 การให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
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3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
3.1 การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ 
3.2 สร้างระบบการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

4. พัฒนาองค์กร 
4.1 สร้างบรรยากาศด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
4.2 การจัดการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผู้รับผิดชอบ  รายละเอียดในหน้า 28 - 29 
 
5.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: สร้างระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 
เป้าประสงค์: คณะฯมีการบริหารงานที่คล่องตัวและโปร่งใส 

1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ  
1.1 คณะฯมีการบริหารงานที่คล่องตัวและโปร่งใส 
1.2 คณะมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ 

2. คุณภาพการบริการ 
2.1 ความพึงพอใจของ นักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร 
2.2 การให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
3.1 การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ 
3.2 สร้างระบบการประเมินที่เป็นมาตรฐาน /โปร่งใส 

4. พัฒนาองค์กร 
4.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
4.3 การจัดการความรู้ 

กลยุทธ์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/ผู้รับผิดชอบ  รายละเอียดในหน้า 29 - 31 
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6. ตัวชี้วัด ประกอบด้วยตัวชี้วัด เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดผลผลิต 
 ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ เป็นตัวชี้วัดที่น าไปสู่ วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ เป็นตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ที่มาจาก กพร., สกอ., มธ. และ คณะฯก าหนด 
 ตัวชี้วัดผลผลิต  เป็นตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการที่มาจากส านักงบประมาณ และที่ มธ.ก าหนด 
 
1. ตัวชีว้ัดของแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ 2559 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ แผนงาน ตัวชี้วดั 

1. องค์กรชั้นน าที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ แผนกลยุทธว์ิจยั 1. เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและงาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยัประจ า                                    
2. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่                                             
3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์                                          
4. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

2. ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดบั
นานาชาต ิ

แผนงานรองคณบดีวิเทศสัมพันธ์ 1. จ านวนโครงการหรอืกิจกรรมความรว่มมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลยัชั้นน าใน
ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น                             
2. จ านวน Visiting 
scholar/fellowship/professor จาก
ต่างประเทศ และไปยังต่างประเทศ            
3. จ านวนนกัศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและ
รับเข้าในปีการศึกษานั้น 
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บทน า 
 

 ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) นอกจากจะประมวลผลการด าเนินงานจากแผนกลยุทธ์
ที่ผ่านมา (พ.ศ.2550 – 2554) และแผนพัฒนา ตลอดจนกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา นโยบายเรื่องทิศทางและจุดเน้นในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว  ข้อมูลส่วนหนึ่งยังมาจากการส ารวจสถานะของคณะศิลปศาสตร์ทั้งจุดแข็งและ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม  
และจากการระดมสมองจากผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นักศึกษา จึงได้น าข้อมูลดังกล่าวสังเคราะห์
ก าหนดนโยบาย และกลยุทธ์ด าเนินงานแต่ละด้าน ส าหรับข้อมูลจากการท า SWOT มีดังนี้ 

 
SWOT การจดัการเรยีนการสอน 

 กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ : นักศึกษา / บัณฑิต / ผู้ใช้บัณฑิต 

จุดแขง็ จุดอ่อน 

1. คณะฯมีความหลากหลายของหลักสูตร และมีมาตรฐาน 1. ขาดแคลนอาจารย์ประจ าบางสาขาเฉพาะด้าน 

2. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยี   
ที่ทันสมัย 

2. สัดส่วนของคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดั บรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปมีจ านวนน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ 

3. ชื่อเสียงของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่
ยอมรับ 

3. อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีจ านวนน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพ 

4. อาจารย์เป็นผู้มีคุณวุฒิ มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ 4. หลักสูตรเน้นวิชาทักษะมากเกินไป ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมได้ 

5. มีการเรียนการสอนรายวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่ 
AEC 

5. หลักสูตรปริญญาตรียังไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรเก่า ท า
ให้ไม่สามารถปรับรองรับความต้องการของสังคมปัจจุบันได้ 

6. มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการหรือกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
เช่น การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ  

 

ภาวะคุกคาม โอกาส 

1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้ผู้ส าเร็จสาขาวิชาเดียวกันจาก
ต่างประเทศมีโอกาสท างานในประเทศไทย 

1. สังคมและหน่วยงานภายนอกยังเห็นความส าคัญและศักยภาพของ
ภาควิชาและคณาจารย์ 

2. ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ ามีผลต่อจ านวนผู้เข้าศึกษา 2. เทคโนโลยีด้านการจัดการที่ทันสมัยช่วยปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอน 

3. ตลาดแรงงานค่อนข้างแคบ 3. การเปิดหลักสูตรปริญญาเอกเป็นโอกาสในการกระตุ้นการผลิตงาน
วิชาการ 
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SWOT การวิจยั / ผลงานทางวิชาการ 
 กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ : ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

จุดแขง็ จุดอ่อน 

1. งานวิจัยของคณาจารย์เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการรับรอง
น าไปใช้ประโยชน์ 

1. งานวิจัยมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ 2. อาจารย์มีภาระงานมาก ขาดแรงจูงใจ เป็นผลให้งานวิจัยและงาน
บริการทางวิชาการมีจ านวนน้อย 

3. มีงบประมาณอย่างเพียงพอสนับสนุนการท าวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ 

3. อาจารย์มีภาระงานธุรการเพิ่มขึ้น 

4. สนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อ อบรม เพิ่มพูนความรู้ รวมทั้ง
น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ภาวะคุกคาม โอกาส 

1. นโยบาย สกว. เน้นทุนส่งเสริมวิจัยด้านวิทยาศาสตร์มากกว่า
สั งคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  ขาดการสนับสนุน เครือข่ ายด้ าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

1. มีสมาคมวิชาชีพหรือสมาคมครูผู้สอนที่ช่วยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านต่างๆ เช่น การเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

2. ขั้นตอนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารบางฉบับล่าช้า 2. มีวารสารทางวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
รองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

3. วารสารต่างประเทศที่มีคุณภาพไม่อยู่ในฐานข้อมูลวารสารนานาชาติ 
มีผลต่อการประกันคุณภาพ 

3. มหาวิทยาลัยมีเงินทุนวิจัยและเงินสนับสนุนให้ไปเสนอผลงานใน
ต่างประเทศ 

 
 

SWOT การบริการวชิาการแก่สังคม 
 กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ : ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

จุดแขง็ จุดอ่อน 

1. มีการบริการทางวิชาการแก่สังคมหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ/คุณภาพ 

1. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่
สังคมที่มีประสิทธิภาพ 

2. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 2. ขาดการส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดโครงการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

3. ภาควิชาฯให้บริการทางวิชาการแก่สังคมหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 3. ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น การจัดระดับภาษา 

ภาวะคุกคาม โอกาส 

1. สภาพสังคมไทยไม่ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมการอ่าน การค้นคว้า 
และห้องสมุด 

1. การเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการผู้ใช้ภาษาอังกฤษท าให้
โครงการอบรมภาษาน่าจะยังพอมีคนอยากเรียน 

2. นโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การ
บริการงานสะดุด 

2. ท าเลที่ตั้งทั้งสองวิทยาเขตเอื้อต่อการจัดโครงการบริการสังคม 
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SWOT การท านุบ ารงุศิลปและวัฒนธรรม 
 กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ : นักศึกษา / ศิษย์เก่า อาจารย์ ชุมชน 

จุดแขง็ จุดอ่อน 

1. จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม นักศึกษามีศักยภาพในการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

1. ขาดแผนงานบางแผนงาน เช่น ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. มีโครงการน านักศึกษาไปปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่นักศึกษา นอกเหนือจากด้านวิชาการ 

2. ขาดช่องทางการสื่อสารกับศิษย์เก่า 

ภาวะคุกคาม โอกาส 

1. การรับอิทธิพลจากต่างประเทศ 1. มีงบประมาณสนับสนุน 

2. การละเลย/การไม่ให้ความส าคัญหรือไม่เห็นคุณค่าแก่ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

 
SWOT การบริหารจดัการ 

 กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ : นักศึกษา / ศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากร หน่วยงานภายใน 

จุดแขง็ จุดอ่อน 

1. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานและมีความ
โปร่งใส 

1. ยังไม่มีการจัดท าคู่มือการให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการ 

2. มีการแบ่งโครงสร้าง หน้าที่ ก าหนดภาระงานและมีการมอบอ านาจ
หน้าที่ชัดเจน 

2. อาจารย์เกษียณอายุราชการในช่วงเวลาเดียวกัน มีผลกระทบต่อการ
ถ่ายทอดความรู้และวัฒนธรรมองค์กร 

3. อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการ
ท างาน 

3. บุคลากรมีแรงจูงใจน้อย เช่น เงินเดือน 

4. เปน็การบริหารแบบมีส่วนร่วม  

5. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของ
คณะฯ 

 

6. มีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ  

ภาวะคุกคาม โอกาส 

1. หน่วยงานต่างๆมีตัวเลือกบัณฑิตมากขึ้น บัณฑิตอาจหางานยากขึ้น 1. การออกนอกระบบท าให้การบริหารจัดการคล่องตัวขึ้น 

2. การขาดปัจจัยสนับสนุนให้บุคลากรประสงค์จะท างานกับองค์กรเป็น
ระยะเวลานานๆ 

2. มีงบประมาณสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กับต่างประเทศ 
เช่น Visiting scholars 

3. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 3. รัฐบาลต่างประเทศสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ 
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2. เป้าหมายเชิงนโยบายของคณบดี 
เป้าหมายด้านวิจัย 
1. นโยบาย การวิจัยแนวทางและทิศทางการปรับตัวของคณะศิลปศาสตร์ 
2. นโยบายการพัฒนางานวิจัย และการผลิตผลงานวิชาการ 
 2.1 การจัดท าแผนแม่บทเพื่อการพัฒนางานวิจัย การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการผลักดันการสร้างงานวิจัย เพื่อเพิ่มจ านวนงานวิจัย 
การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ การจัดให้มีนักวิจัยพี่เลี้ยง สนับสนุนให้ศูนย์วิจัยเป็นกลไกที่ส าคัญในการผลักดันงานวิจัย เช่น การให้ค า ปรึกษา และการ
จัดสรรทุนสนับสนุนการท าวิจัย เพื่อให้งานวิจัยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.2 การวางยุทธศาสตร์การสนับสนุนทุนวิจัยแบบมุ่งเป้าโดยที่คณะฯ จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยกระจายไปยังภาควิชาต่างๆ ตามค่า
เป้าหมายของจ านวนผลงานวัยที่แต่ละภาควิชาตั้งเป้าหมายในการผลิตไว้ 
 2.3 การเร่งสร้างภาพลักษณ์โครงการบัณฑิตศึกษาของคณะศิลปศาสตร์และประชาสัมพันธ์โครงการบัณฑิตศึกษาให้เป็นที่รู้จัก การสร้าง
ความเข้มแข็งโดยสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผลิตผลงานทางวิชาการ และน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือที่
ประชุมวิชาการและสนับสนุนรางวัลส าหรับผลงานที่ได้รับการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ หรือมีค่า Impact factor จัดสรร
ทุนเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2.4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยให้กับอาจารย์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งพนักงานต าแหน่งนักวิจัย โดย ให้มีจ านวน
เงินทุนวิจัยเพิ่มขึ้น ตลอดจนแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการท าวิจัย และการเสริมสร้างงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 2.5 ขับเคลื่อนระบบ และกลไกตามแผนแม่บทเพื่อการสร้างและเพิ่มจ านวนงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์ โดยในระยะเวลา 2 ปี คณะ
ศิลปศาสตร์ตั้งค่าเป้าหมายที่จะเพิ่มผลงานวิจัยเป็นร้อยละ15 ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 2.6 ปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติราชการ และระบบการให้เงินเพิ่มประสิทธิภาพการท างานเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผล
งานทางวิชาการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นก าลังใจให้ผู้ที่ผลิตผลงานวิชาการ 
 2.7 การสร้างความเข้มแข็งโดยสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผลิตผลงานทางวิชาการและน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ หรือที่ประชุมวิชาการและสนับสนุนรางวัล ส าหรับผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Peer-reviewed journals) 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ หรือที่มีค่า Impact factor จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
เป้าหมายด้านวิชาการ 
1. นโยบายการพัฒนาความโดดเด่นทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ 
 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

1.1 การปรับปรุงปัจจัยทางกายภาพ และจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย และพร้อมต่อการจัดการ
เรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  
 1.2 ให้ความส าคัญกับงานการประกันคุณภาพ พัฒนาระบบงานและกลไกการประกันคุณภาพของคณะอย่างต่อเนื่อง จัดตั้งหน่วย
ประกันคุณภาพขึ้นเพื่อเป็นกลไกรับผิดชอบในการติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพและลดภาระงานประกันคุณภาพของภาควิชา 
 1.3 การจัดอบรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน การเน้นการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การน าเอาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่างๆ มาสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และการประเมินหรือวัดผลการสอน เพื่อให้อาจารย์เกิดความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถวางแผนการสอนและการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าอบรมสัมมนาหรือประชุมวิชาการเพื่อให้เกิดความรู้ความคิดและได้รับประสบการณ์ใหม่ๆอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน ามาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยที่คณะศิลปศาสตร์จะให้การสนับสนุนทางงบประมาณเพื่อให้อาจารยม์ีโอกาสเขา้
รับการอบรมสัมมนาหรือประชุมวิชาการ 
 1.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้เข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับสายงาน เพื่อให้
เกิดความรู้ความช านาญที่จะน ามาใช้ในการท างาน และร่วมพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ 
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การขับเคลื่อนคณะศิลปศาสตร์ไปสู่ความเป็นนานาชาติ 
 1. สนับสนุนให้มีการเชิญอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเข้ามาเป็น Visiting professor หรือ Visiting scholar 
เพื่อเข้ามาท าการสอนให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือเป็นหัวหน้าทีมวิจัย หรือเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ความคิดเพื่อการวิจัยให้กับอาจารย์ 
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยคณะจะจัดท าแผนงานร่วมกับภาควิชาต่างๆ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันและสนับสนุนแหล่งงบประมาณ 
และผ่านเครือข่ายวิชาการของอาจารย์และของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา โดยมีจ านวนเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน 
 2. การพัฒนาความร่วมมือและการสร้างหุ้นส่วนทางการศึกษา (Academic Mutual Partnership) โดยมุ่งแสวงหาความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกัน 
 3. พัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้สามารถสื่อสารได้ 
 
4.เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์ 
 1. วิสัยทัศน์ มธ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันวิชาการชั้นน าของเอเชียที่ได้มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์
ความรู้และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน 
 2. วิสัยทัศน์หน่วยงาน: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นน าที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและส่งเสริม
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ 
 3. ความเชื่อมโยง / สอดคล้องระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ มธ. กับประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
หน่วยงาน 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

มธ. หน่วยงาน มธ. หน่วยงาน 

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล 
โดยปรับทุกหลักสูตรให้มีเนื้อหา
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
และสอดรับกับความส าคัญที่ทวีมากขึ้น
ของเอเชีย และประชาคม ASEAN 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความ
เข้าใจและรู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
สมัยใหม่ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามี
คุณธรรมและมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเป็นบัณฑิตที่
มีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์ที่ตนเองศึกษาเป็น
อย่างดีและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
 
 
 

2. ขยายบทบาทความเป็นผู้น าความ
ร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ 
อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกับมหาวิทยาลัย
ชั้นน าในASEAN และเอเชีย 

สร้างความร่วมมือทางวิชาการ 
และด้านอื่นๆ กับมหาวิทยาลยั
ชั้นน าใน ASEAN เอเชีย และ
ในระดับนานาชาต ิ

มหาวิทยาลัยมีเครือขา่ยความร่วมมือ
ในด้านวิชาการ วจิัยและอื่นๆ กับ
มหาวิทยาลัยชั้นน าใน ASEAN และ
เอเชียเพิ่มมากขึ้น 

คณะฯ มีเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ การ
วิจัย และอื่นๆ กบั
มหาวิทยาลัยชั้นน าใน 
ASEAN เอเชีย และใน
ระดับนานาชาต ิ

3. สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล 
และแก้ไขปัญหาของสังคมด้วยการเพิ่ม
งบประมาณวิจัย งบสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการชั้นน าระดบั
นานาชาติ การสร้างเครือข่ายพี่เล้ียง
และกลุ่มนักวิจัยคุณภาพสูง ตลอดจน
การผลักดันให้เกิดวารสารวิชาการใหม่ๆ 
ในระดับ ASEAN หรือเอเชีย 

ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 
สรา้งงานวิจัยที่มีคุณภาพ และ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และ
ตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานภายนอกและสังคม 

สังคมได้รับองค์ความรู้จากงานวจิัยที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากลในการ
แก้ไขปัญหาของประเทศ 

ผลิตและเผยแพร่งานวิจยัที่
มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ใน
การเรียนการสอนและ
สังคม 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์

มธ. หน่วยงาน มธ. หน่วยงาน 

4. พลิกฟื้นบทบาทในการชี้น าและ
น าเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้
สังคมผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในปัญหา
ที่อยู่ในบริบทที่เป็นความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

ให้บริการทางวิชาการที่มี
มาตรฐานและตอบสนองความ
ต้องการแก่สังคม 

1. ประชาชนและบุคลากรทางวิชาชพี
ได้รับบริการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการและเหมาะสม 
2. สังคมได้รับแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

คณะฯ สามารถน าความรู้ที่
ได้จากการบรกิารทาง
วิชาการมาบูรณาการใน
การเรียนการสอนหรือการ
วิจัย และสังคมได้รับ
ประโยชน์จากความ
เช่ียวชาญของคณะฯ 

5. ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์และ
ท านุบ ารุงสังคม ประชาธิปไตย 
คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่
ประชาชน และสังคมผ่านกิจกรรมใน
หลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
กิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคม
รวมถึงการให้บริการสุขภาพแบบองค์
รวมแก่สังคมอย่างสม่ าเสมอ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. บุคลากรและนักศึกษามีความ
ตระหนักในเรื่องความเป็น
ธรรมศาสตร์ และมีบทบาทในการ
ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และพัฒนาสังคมร่วมกับภาค
ประชาชน 
2. นักศึกษา บุคลากร และประชาชน
ได้รบัริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

บุคลากรและนักศึกษา
ตระหนักในคุณค่าของไทย 
ตลอดจนมีจิตสาธารณะ
และความรับผิดชอบตอ่
สังคม 

6. สร้างความเป็นเลิศในการบริหาร
ภายใต้หลกัธรรมาภิบาลที่ให้
ความส าคัญกับความโปร่งใสและ 
Accountability รวมถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาคมศิษย์เก่าและประชาชน 

สร้างระบบการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธภิาพและ
สามารถตรวจสอบได้ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีระบบ
บริหารจัดการภายในที่มีประสิทธภิาพ
คล่องตัว และสร้างความผาสกุในการ
ปฎิบัติงาน ของบุคลากร 

คณะฯ มีการบริหารงานที่
คล่องตัวและโปร่งใส 
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4. ความเชื่อมโยง / สอดคล้องของการน าเป้าประสงค์ของหน่วยงานไปเป็นนโยบาย และแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารแถลงไวต้่อประชาคม 
และผลที่ต้องการใหเ้กิดขึ้นจากการด าเนินงานตามนโยบาย 
 

เป้าประสงค์หน่วยงาน นโยบายและแนวทางการบริหาร ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น หน่วยนับ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความ
เข้าใจในศาสตร์ที่ตนเองศึกษา
เป็นอย่างดีและสามารถน ามา
ประยุ ก ต์ ใช้ ให้ เข้ ากั บก าร
เปลี่ยนแปลงของโลก 
 

1. การพัฒนาปัจจัยทางกายภาพและจัดหาอุปกรณ์
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน ทั้ งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีความพร้อมทางด้าน
เทคโนโลยีเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
2. การจัดอบรม สัมมนา การจัดการเรียนการสอน 
เทคนิคการสอนเน้นการสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 
 
 
 
3. สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา 
หรือประชุมวิชาการ เพื่ อ เพิ่ มพูนความรู้  และ
ประสบการณ์ 
 
 
 
 
4. สนับสนุนให้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้ศึกษา
รายวิชาที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศ
เพื่อนบ้าน และกลุ่มประเทศ ASEAN 
 
 
 
  
 
5. สร้างหลักสูตรใหม่ และพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ให้
ตอบสนองความต้องการทางสังคม และสอดคล้องกับ
ความส าคัญของประชาคมอาเซียนที่ทวีความส าคัญ
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ห้องเรียนได้รับการปรับปรุง
มีอุปกรณ์และเทคโนโลยี พร้อม
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
และการวิจัย 
 
 
 
2.1 อาจารย์เกิดความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถวางแผนการ
สอน และจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผลการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.1 อาจารย์ได้รับแนวคิดใหม่ๆ 
เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน 
3.2 เจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้จาก
การอบรม สัมมนา และน ามา
พัฒนางานของตน 
 
4.1 นักศึกษาเกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ ASEAN และเป็น
การเพิ่มศักยภาพใหก้ับนักศึกษา 
และเพิ่มโอกาสในการท างานใน
อนาคต 
  
 
 
5.1 หลักสูตรใหม่ที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม และ
สอดรับกับความส า คัญ ของ 
ASEAN 
 
5.2 นักศึกษาได้เรียนวิชาในภาค
ปกติ เป็นภาษาอั งกฤษ และ
ได้รับการพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ 
 
 
 

1.1 จ านวนเงินลงทุน
ส าหรับการปรับปรุงปัจจัย
ทางกายภาพและส่งเสริม
เทคโนโลยี เพื่อการเรียน
การสอน และวิจยั 
 
 
2.1 ร้อยละของจ านวน
วิชาที่ได้รับการ
ประเมินผลจากผู้เรียน 
และได้รับผลประเมิน 
ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 
 
3.1 ร้อยละของจ านวน
อาจารย์ที่เข้ารับการ
อบรม สัมมนา 
3.2 ร้อยละของจ านวน
เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการ
อบรม สัมมนา 
 
4.1 จ านวนรายวิชาที่เปิด
สอนเกี่ยวกับ ASEAN 
ให้กับนักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ 
4.2 จ านวนนักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ ที่เข้า
เรียนรายวิชาดังกล่าว 
 
5.1 จ านวนหลกัสูตรใหม่
หรือหลักสูตรที่มีอยู ่และ
ได้รับการพัฒนาให้
ตอบสนองความต้องการ
ทางสังคม 
5.2 จ านวนวิชาที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษในหลกัสูตร
ที่สอนเป็นภาษาไทยใน
คณะฯ 
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เป้าประสงค์หน่วยงาน นโยบายและแนวทางการบริหาร ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้น หน่วยนับ 

6. สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออก
ไปสู่การท างาน 

6.1 นักศึกษามีความรู้  ความ
เข้าใจ และมีความพร้อม และ
ความมั่นใจ ก่อนที่จะออกไป
ประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ 
 

6.1 จ านวนนักศึกษาที่เข้า
รับการอบรม สัมมนา เพื่อ
เตรียมความพร้อม 
6.2 จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการสนับสนุนเข้า
สอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ(TOEIC) 
และได้ระดับคะแนนสูง
กว่า 400 

คณะศิลปศาสตร์ มีเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ การ
วิจัย และด้านอื่นๆ กับ
มหาวิทยาลัยชั้นน าในASEAN 
เอเชีย และในระดับนานาชาต ิ
 

1. สนับสนุนให้มีการเชิญอาจารย ์Visiting 
professor หรือ Visitingscholarเพื่อเข้ามาท าการ
สอนหรือเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อท าการวจิัย 
 
 
2. การพัฒนาความร่วมมือและสร้างหุ้นส่วนทาง
การศึกษา Academic MutualPartnerships กับ
มหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศและต่างประเทศ 
 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาเข้า
ร่วมในโครงการกิจกรรมที่จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ 

1.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการให้กับคณาจารย์และ
นักศึกษาของคณะฯ 
 
2.1 มีข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลยัชั้นน า
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
3.1 ความร่วมมือในทางวิชาการ
ระหว่างนักศึกษาหรืออาจารย์
กับมหาวิทยาลัยชั้นน าใน
ระดับชาติและต่างประเทศ 

1.1 จ านวน Visiting 
professor หรือ 
Visitingscholar 
2.1 จ านวน MOU 
 
 
 
 
 
3.1 จ านวนโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณะศิลปศาสตร์
กับมหาวิทยาลัยชั้นน า
ระดับชาติและนานาชาต ิ

ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยที่มี
คุณภาพเพื่อประโยชน์ในการ
เรียนการสอนและสังคม 
 

1. จัดท าแผนแม่บทเพื่อการพัฒนางานวิจัย การ
พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการสร้างงานวิจัย 
 
 
2 . สนั บ สนุ น แล ะส่ ง เส ริม ให้ นั ก ศึ กษ าระดั บ
บัณฑิตศึกษาผลิตผลงานทางวิชาการ และน าไป
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือที่ประชุม
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการท าวิจยัให้กับ
อาจารย์และนกัวิจยัรุ่นใหม่รวมทั้งพนักงานต าแหน่ง
นักวิจยั โดยมีเงินทุนวิจัยเพิ่มขึ้น 

1.1 เกิดระบบและกลไกเพื่อการ
ด าเนินการบริหารจัดการเพื่อ
สร้างและผลักดันงานวิจัย 
 
2.1 ภาพลักษณ์ในแง่ของการ
สร้างนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 
 
 
2.2 นักศึกษาบัณฑิตศึกษามี
ผลงานทางวิชาการ
นอกเหนือจากงานที่เป็นส่วน
หนึ่งของวิทยานพินธ ์ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
 
3.1 จ านวนผลงานวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัยเพิ่มขึ้น 

1.1 จ านวนผู้ยื่นขอทุน
วิจัย 
 
 
2.1 ร้อยละ 10 ของ
จ านวนนกัศึกษาใน
โครงการบัณฑิตศึกษา มี
ผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ในรูปแบบต่างๆ 
 
2.2 จ านวนผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
นอกจากงานที่เป็นส่วน
หนึ่งของวิทยานพินธ์ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
 
3.1 จ านวนเงินที่จะ
จัดสรรให้เป็นทุนวิจัยใน
แต่ละป ี
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 3.2จ านวนเงิน
งบประมาณเพื่อการวิจัย
จากแหล่งภายนอก
เพิ่มขึ้น 

 4. ปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติราชการและ
ระบบการให้เงินเพิ่มประสิทธิภาพการท างานเพื่อ
สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการและวิจัย
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของคณะฯ 
 
 
 

 
 
 
 

 
5. สร้างเวทีการน าเสนอผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบต่าง ๆ และสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

4.1 จ านวนผลงานวิชาการและ
วิจัยเพิ่มสูงขึ้น 
 
 
 
 
4.2 อ าจ า ร ย์ เกิ ด ข วัญ แ ล ะ
ก าลังใจในการสร้างผลงานทาง
วิชาการและวิจัย 
 
 
 
5.1จ านวนผลงานทางวิชาการ
และวิ จั ย ขอ งอ าจ ารย์ แ ล ะ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น 

4.1 จ านวนผลงานวจิัย
และผลงานทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10 
ของจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 
 
4.2 จ านวนเงินรางวัล
สนับสนุนให้แก่อาจารย์ที่
มีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ 
 
5.1 จ านวนผลงานวจิัย
และผลงานวิชาการของ
อาจารย์และนกัศึกษา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

คณะศิลปศาสตร์สามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการบริการทาง
วิชาการมาบูรณาการในการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย 
และสังคมได้รับประโยชน์จาก
ความเชี่ยวชาญของคณะ 
 

1. ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการให้บริการวิชาการใหม้ี
ความพร้อม 
 
 
2. สนับสนุนให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัย และการเรียนการสอนหรือน าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสังคม 

1.1 การให้บริการวิชาการที่มี
คุณภาพและผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง 
 
2.1 มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและวิจัย 

1.1 ค่าเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 
 
2.1 จ านวนงานวจิัยที่มี
การบูรณาการงานบรกิาร
วิชาการแก่สังคมกับการ
เรียน การสอน 
 

บุคลากรและนักศึกษา
ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจน
มีจิตสาธารณะและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 

1. พัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการบูรณาการงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนกัศึกษามีจิต
สาธารณะและความรับผิตชอบตอ่สังคม 

1.1 อาจารย ์บุคลากร และ
นักศึกษามีความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
2.1 อาจารย ์บุคลากร และ
นักศึกษา มีสว่นร่วมในการท า
กิจกรรมเพื่อสังคม 
 
 
 
 

1.1 จ านวนกจิกรรม
ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
1.2 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
2.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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คณะศิลปศาสตร์มีการ
บริหารงานที่คล่องตัวและ
โปร่งใส 
 

1. การวิจยัแนวทางและทิศทางการปรับตัวของ   
คณะศิลปศาสตร์ 
 
 
 
2. สนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเขา้ร่วมอบรม 
สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้และความช านาญในสาย
งานที่ท าอยู ่
 
 
3. พัฒนาความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
อย่างต่อเนื่องให้กับบุคลากร 
 
 
 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
และสร้างความกา้วหนา้ให้กับตนเองตามสายอาชพี 
 
5. สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน และน าไปสู่ระบบ 
Office Automation 
 
6. ปรับปรุงระบบการบริหารงานพัสดุเพื่อให้
กระบวนการการจัดซ้ือจัดจ้างมีความรวดเร็ว 
คล่องตัว และถูกตอ้งตามระเบียบพัสด ุ
 
7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินและงบประมาณ
ให้มีความคล่องตัว และถูกต้องตามระเบียบ 
 
 
8. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของ
คณะอย่างต่อเนื่อง 
 
9. พัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงเพื่อน าไปใช้ใน
การบริหารงานในด้านต่างๆ 
 
 
 
10. เร่งสร้างภาพลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ และ
ท าให้คณะศิลปศาสตร์เป็นที่รู้จัก 
 
 
 

1.1 แนวทางและทิศทางที่
เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของคณะศิลปศาสตร์ 
 
 
2.1 บุคลากรมีความรู้ ความ
ช านาญในสายงาน และสามารถ
พัฒนาตนเองไปสู่การท างาน
อย่างมืออาชีพ 
 
3.1 บุคลากรสามารถสื่อสาร
เป็นภาษาอังกฤษได้ 
 
 
 
4.1 บุคลากรได้รับการฝึกอบรม
และพัฒนาตนเองตามสายงาน 
 
5.1 ระบบการท างานที่คล่องตัว
และมีประสิทธภิาพ 
 
 
6.1 ระบบการบริหารงานพัสดุที่
คลอ่งตัวและมีประสิทธภิาพ 
 
 
7.1 ระบบบริหารการเงินและ
งบประมาณที่คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพ 
 
8.1 ระบบประกันคุณภาพที่
เข้มแข็งเป็นส่วนหนึ่งของงาน 
 
9.1 มีแผนบริหารความเส่ียง
และน าแผนดังกล่าวไปปรับใช้
ในการก าหนดแผนการท างาน
ในด้านต่างๆ 
 
10.1 คณะศิลปศาสตร์เป็นที่
รู้จักมากขึ้นในด้านต่างๆ 
 
 
 

1.1 ร้อยละของ
ความก้าวหนา้ของ
งานวิจัยเกีย่วกับแนวทาง
และทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงคณะฯ 
2.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
3.1 จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมการอบรม 
3.2 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมอบรม 
 
4.1 จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรม 
 
5.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 
 
 
6.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 
 
 
7.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 
 
 
8.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 
 
9.1 จ านวนของแผน
บริหารความเส่ียง 
 
 
 
10.1 จ านวนของ 
Viewers ที่เข้ามาชม 
website ของคณะฯ 
10.2 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม สัมมนาในที่ต่างๆ 
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11. ปรับปรุงระบบการบริหารงานโดยมุง่เน้นการ
กระจายอ านาจการบริหารงานไปสู่ภาควิชาและสว่น
งานของคณะลดขั้นตอนและความซ้ าซ้อนของการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
 
12. พัฒนาระบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอาจารย ์
 
 
 
13. พัฒนาความรู้ ความสามารถทางภาษาและเพิ่ม
ความเชี่ยวชาญในการท างานให้กับบุคลากร 

11.1 ลดขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท าให้การจัดการมีความ
คล่องตัวและรวดเร็ว 
 
 
12.1 เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน และเพิ่มจ านวน
ผลงานทางวิชาการ 
 
13.1 บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถทางด้านภาษา 
สามารถสื่อสารได้ และมีความรู้
ในด้านต่างๆที่จะน ามาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

11.1 ความพึงพอใจของ
หัวหน้าภาคและหัวหน้า
งาน 
 
 
12.1 จ านวนผลงานทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 
 
 
 
13.1 ร้อยละของบุคลากร
ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
13.2 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม 
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5. เป้าประสงค์ ผลผลิต และกลยุทธ ์
 5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความเข้าใจและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกสมัยใหม่ 

เป้าประสงค์และตัวชี้วดัเป้าประสงค ์ ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต 

เป้าประสงค ์
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็นบัณฑิต
ที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่ตนเองศึกษาเป็นอยา่งดี และ
สามารถน ามาประยกุต์ใช้ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงโลก 

1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ  
1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่ตนเองศึกษาเป็นอย่างดี 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงโลก 
1.2 ผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

2. คุณภาพการบริการ 
 2.1 นายจ้างมีความพึงพอใจ 
 2.2 นักศึกษามีความพึงพอใจ 
3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
 3.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.2 พัฒนาระบบงานด้านบริการการศึกษา 
 3.3 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
 3.4 ลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 
4. พัฒนาองค์กร 

4.1 จัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอนการวิจัย 
4.2 พัฒนาอาจารย์/สายสนับสนุนตามสมรรถนะ 
4.3 สร้างระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.4 สร้างบรรยากาศทางวิชาการ 
 

ตัวชี้วดั 
(* หมายถึงตัวชี้วัดท่ีน ามาใช้ประเมินความส าเร็จของแผนกลยุทธค์ณะ

ศิลปศาสตร์) 

มธ. 
1. ร้อยละของวิทยานพินธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาต ิ(มธ. 5) 
2. ร้อยละของกจิกรรมจิตอาสาต่อจ านวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 
(มธ. 7) 
สกอ.    
3. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ. 1.1) 
4. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 1.2) 
5. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ (สกอ. 1.3)   
6. จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า (สกอ. 
1.4)                                                
7. การบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตร ี(สกอ. 1.5)                                                
8. กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.6) 
9. การบริหารของคณะเพื่อการก ากับตดิตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ (สกอ. 5.1) 

ผลผลิต 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวชี้วดั 
 
 

มธ. 
1. ร้อยละของนักศึกษารับเข้าใหม่ในโครงการเรียนดีจากชนบทและ
เรียนดีในเขตเมือง ต่อนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 
2. จ านวนนกัศึกษาพิการที่รับเข้าศึกษา 
 
ส านักงบประมาณ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา                                     
4. จ านวนนกัศึกษาเขา้ใหม่                                      
5. จ านวนนกัศึกษาที่คงอยู ่                                            
6. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร                                                         
7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสูตรภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด                                      
8. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(งบด าเนินการ/ปี) 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วดัเป้าประสงค ์ ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต 

กพร. 
10. ร้อยละของวิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด        
(กพร. 1.1.6) 
11. จ านวนอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาเอกที่รับใหม่/ปรับวุฒ ิ(กพร. 
1.1.7) 
12. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ยื่นขอต าแหน่งวิชาการ (กพร. 1.1.8) 
13. จ านวนนักศึกษาปริญญาเอก (กพร. 1.1.13) 
14. กิจกรรมเตรียมความพร้อมใหก้ับนกัศึกษา (กพร. 1.3.3) 
15. จ านวนอาจารย์ประจ าแต่ละหนว่ยงานที่เข้าอบรมในหลักสูตร 
Active Learning (กพร. 3.3) 
16. ร้อยละของรายวิชาที่ใช้ Active Learning ต่อรายวิชาที่ผู้เข้า
อบรมแจ้งหลังการอบรม (กพร. 3.4) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



20 

 

กลยุทธ ์ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาปัจจยัที่สนับสนุนการเรียนการสอน
ให้ได้มาตรฐาน 

แผนงานจัดการศึกษา 
1 .โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. โครงการประเมินผลการเรียนการสอน 
4. โครงการพัฒนาและสนับสนุนผู้ช่วยสอน (TA) 
5. โครงการน าเสนอและตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
6. โครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยใหช้าวต่างชาติ 

 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผูอ้ านวยการบัณฑิตศึกษา 
 
 
 

2. ผลักดันการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางในทุกหลักสูตรและส่งเสริมการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. โครงการสัมมนานักศึกษาเพือ่ร่วมประเมินหลักสูตร 
8. โครงการเพิ่มทักษะทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 

 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา 
หัวหน้าภาควิชา ผูอ้ านวยการ
โครงการ 

3. สร้างหลักสูตรใหม่และพัฒนาหลกัสูตรที่มี
อยู่ให้ตอบสนองความต้องการของสังคมและ
สอดรับกับความส าคัญที่ทวีมากขึ้นของ
ประชาคม ASEAN 

แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. โครงการวิจัยเพือ่พัฒนาหลกัสูตร 
10. โครงการจัดท ารายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษใน
หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาไทย 

 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการ
พัฒนา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

11. โครงการการน าเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 

ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา 

5. พัฒนาปัจจยัสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย ์

12. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะและภาควิชา 
13. โครงการสัมมนาหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อและการขอต าแหน่งทางวิชาการส าหรับอาจารย์
ชาวไทยและอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการ
พัฒนา 
หัวหน้าภาควิชา 
ผอ.โครงการพิเศษ 
 

6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมบัณฑิตทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม
จริยธรรม 

แผนงานกิจการนักศึกษา 
14. โครงการจิตอาสาระดับบัณฑิตศึกษา 
15. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแกน่ักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย ์
16. โครงการส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา 
17. โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต 
 

รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การนักศึกษา 
ผูอ้ านวยการบัณฑิตศึกษา 
รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การนักศึกษา 
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5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างความร่วมมือทางวิชาการ และด้านอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นน าใน ASEAN เอเชีย และในระดับ
นานาชาติ 

เป้าประสงค์และตัวชี้วดัเป้าประสงค ์ ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต 

เป้าประสงค ์
1. คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมอืทางวชิาการ การวิจัย และด้านอื่นๆ 
กับมหาวิทยาลัยชั้นน าใน ASEAN  เอเชยี  และในระดับนานาชาต ิ

1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ  
1.1 คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย  
และด้านอื่นๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นน าใน ASEAN เอเชีย และ
ในระดับนานาชาติ 
1.2 คณะมีผลงานวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 
1.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาและนักวิชาการแลกเปลี่ยน
ระดับนานาชาติ 

2. คุณภาพการบริการ 
 2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและนักวิชาการแลกเปลี่ยน

ระดับนานาชาติ 
2.2 มหาวิทยาลัยในเครือข่ายมีกิจกรรมวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
3.1 พัฒนาระบบการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 
3.2 พัฒนาระบบการบริหารและการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ
การศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 

4.พัฒนาองค์กร 
4.1 พัฒนาบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์ 
4.2 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  
4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิเทศสัมพันธ์ 

 
ตัวชี้วดั 

(* หมายถึงตัวช้ีวัดท่ีน ามาใช้ประเมินความส าเร็จของแผนกลยุทธค์ณะ
ศิลปศาสตร์) 

มธ. 
1. จ านวนมหาวิทยาลยัชั้นน าใน ASEAN และเอเชีย ที่ท าข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และอื่นๆกับ มธ. ที่เพิ่มขึ้น  
 
ตัวชี้วดัความส าเร็จของแผนระดับคณะฯ 
*2 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด (มธ. 1) 
*3. ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่สง่ออกและรับเข้าตอ่นักศึกษา
ทั้งหมด (มธ. 2) 
*4. ร้อยละของอาจารย์ต่างชาติต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด (มธ. 3) 
*5. ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเขา้ทั้งหมด (ไม่
จ ากัดเวลาการแลกเปลี่ยน) (มธ. 4) 
 
 
 

ผลผลิต 
1. ผลงานความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย                  
2. โครงการ/กิจกรรมความรว่มมือทางวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วดั 
 
มธ. 
1. จ านวนผลงานทางวิชาการ 
2. จ านวนผลงานวจิัย 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม จากความร่วมมือทางวิชาการ 
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กพร. 
6 จ านวนอาจารย์เต็มเวลาชาวต่างประเทศ (กพร. 1.2.2) 
7. จ านวน Visiting scholar/ fellowship/ professor จาก
ต่างประเทศและไปยังต่างประเทศ (กพร. 1.2.3) 
8. จ านวนนักศึกษาชาวต่างประเทศ (กพร. 1.2.4) 
9. ผลงานวิชาการ/ต ารา/งานสร้างสรรค์ กรณีได้รับรางวัลระดับ
นานาชาติ/ ได้แปลเป็นภาษาต่างประเทศ (กพร. 1.2.5) 
10. จ านวนการบริการวิชาการ ในระดับนานาชาติ (กพร. 1.2.6) 
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กลยุทธ ์ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาความร่วมมอืและการสร้างหุ้นส่วน
ทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นน าใน
ต่างประเทศ (Academic Mutual 
Partnership) 

แผนงานวิจัย 
1. โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษา
ใน ASEAN 
2. โครงการสัมมนาหรือประชุมร่วมในระดับหลายภาคส่วนใน
ประเทศรวมถึงระดับนานาชาต ิ
3. โครงการความร่วมมือด้านกิจกรรมทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยคู่สัญญา 
 

 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการ
พัฒนา 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์
ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา
หัวหน้าภาควิชา 
ผอ.โครงการพิเศษ 
 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์และนกัศึกษาเขา้ร่วมใน
โครงการหรือกิจกรรมที่จัดรว่มกับ
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาต ิ

4. โครงการแลกเปลี่ยน visiting 
scholar/Professor/Fellowship 
 
 
 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา 
หัวหน้าภาควิชา 
ผอ.โครงการพิเศษ 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานด้านวิเทศ
สัมพันธ ์

5. โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขอ้มูลของงานวิเทศ
สัมพันธ ์

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์
 

4. สนับสนุนปัจจัยที่ส่งเสริมบรรยากาศความ
เป็นนานาชาติและพัฒนาระบบการให้ขอ้มูล
ข่าวสารแก่อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ 
5. พัฒนาระบบการบริหารและการเรียนการ
สอนเพื่อเอื้อต่อการศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประเทศ 

6. โครงการจัดตั้งส านักงานวิเทศสัมพันธ์คณะศิลปะศาสตร์ 
7. การปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาวิชา วิธกีารเรียนการสอน 
และระบบการเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อสนับสนุนการศึกษา
แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์
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5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนา   
การเรียนการสอน และตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายนอกและสังคม 

เป้าประสงค์และตัวชี้วดัเป้าประสงค ์ ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต 

เป้าประสงค ์
1. ผลิตและเผยแพร่งานวิจยัที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการเรียนการ
สอนและสังคม 

1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ  
1.1 ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ใน
การเรียนการสอนและสังคม 

2. คุณภาพการบริการ 
2.1 ความพึงพอใจด้านการบริหารงานวิจัย 

3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
3.1 สร้างระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์ 
3.2 การบริหาร/จัดสรรงบประมาณอย่างพอเพียง 
3.3 การจัดสรรงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. พัฒนาองค์กร 
4.1 การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
4.2การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทั้งอาจารย์และสาย
สนับสนุน 
4.3 สร้างบรรยากาศทางวิชาการ 

 
 

ตัวชี้วดั 
(* หมายถึงตัวชี้วัดท่ีน ามาใช้ประเมินความส าเร็จของแผนกลยุทธค์ณะ

ศิลปศาสตร์) 

มธ. 
1. สัดส่วนของจ านวนการอา้งอิง (Citation) บทความในฐานขอ้มูล 
Scopus ต่อจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus (มธ. 6) 
2. ร้อยละของงานวจิัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และ
นักวิจยัที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าละนกัวิจยัประจ า (มธ. 9) 
 

สกอ.    
3. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.1)                                                          
4. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2) 
5. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั (สกอ. 2.3) 
 
กพร. 
6. ร้อยละของบทความวิจยัที่ได้รับการอา้งอิง (Citation) ในระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนกัวจิัยประจ า (กพร. 1.1.1) 
7. ร้อยละของงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่/จัดแสดง
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ่อาจารย์ประจ าและนกัวจิัย
ประจ า (กพร. 1.1.2) 
 

ผลผลิต 
1. ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ ผลงานทางวิชาการ เพื่อสร้างองค์
ความรู้  มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วดั 
 
 
ส านักงบประมาณ 
1. จ านวนโครงการวิจัยทั้งหมด 
2. จ านวนโครงการวิจัยทีแ่ล้วเสร็จทั้งหมด 
3. จ านวนผลงานวจิัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
4. จ านวนโครงการวิจัยทีแ่ล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
5. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจยัตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(งบด าเนินการ/ปี) 
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8. ร้อยละของงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่น ามาใช้
ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า (กพร. 1.1.3) 
9. ร้อยละของงานวจิัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์
ของอาจารย์และนกัวิจยัที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า (กพร. 1.1.4) 
10. “อาจารยป์ระจ าที่ไม่ได้ท าวจิัยในรอบ 5 ปี (ปี 2554 – 2558) 
และได้รับทุนเพื่อท าวิจยัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” (ส าหรับ
หน่วยงานทีอ่าจารย์ประจ าได้รับทุนวิจยัในรอบ 5 ปี นอ้ยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (กพร. 1.1.9.1) 
11. สัดส่วนของผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม/ภาคการผลิต ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่อผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด (กพร. 
1.1.10) 
12. จ านวนเงินสนับสนุนด้านการวิจัยจากหนว่ยงานภายในและ
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า (กพร. 1.1.11) 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการสร้าง
งานวิจัยและงานวิชาการโดยเน้นที่การวจิัยเชิง
บูรณาการ 

แผนงานวิจัย 
1. โครงการสร้างเครือข่ายและความรว่มมือด้านการวิจัย
ระหว่างสถาบัน 
2. โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาการ
เรียนรู้เชิงศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Learning Sciences) 
3. โครงการจัดท าฐานข้อมูลเกีย่วกับงานวิจัย 

 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการ
พัฒนา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

2. สนับสนุนปัจจัยที่ส่งเสริมการท าวิจัย 
3. สร้างเวทีการน าเสนอผลงานวิชาการและ
สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ โดยเน้นที่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

4. โครงการกองทุนวิจยัคณะ 
5. โครงการสร้างเครือข่ายและความรว่มมือด้านการวิจัย
ระหว่างสถาบัน 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ด้านการวิจยั 
7. โครงการสนับสนุนการจัดท าวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์
วิชาการ 
 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการ
พัฒนา 
หัวหน้าภาควิชา 
ผอ.โครงการพิเศษ 
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5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ให้บริการทางวิชาการที่มีมาตรฐานและตอบสนองความต้องการแก่สังคม 

เป้าประสงค์และตัวชี้วดัเป้าประสงค ์ ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต 

เป้าประสงค ์
1. คณะฯสามารถน าความรู้ที่ ได้จากการบริการทางวิชาการมา     
บูรณาการในการเรียนการสอนหรือการวิจัย และสังคมได้รับประโยชน์
จากความเชี่ยวชาญของคณะฯ 

1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ  
1.1 คณะฯสามารถน าความรู้ที่ ได้จากการบริการทาง
วิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
และสังคมได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของคณะฯ 

2. คุณภาพการบริการ 
2.1 ผู้รับบริการวิชาการแก่สังคมมีความพึงพอใจ 

3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
3.1 การจัดสรรงบประมาณด้านการบริการวิชาการแก่
สังคมมีความเพียงพอ 
3.2 พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมให้ทันสมัย 
3.3 ลดความเหลื่อมล้ าในการรับบริการวิชาการแก่สังคม 

4. พัฒนาองค์กร 
4.1 สร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการแก่
สังคม 
4.2 พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการวิขาการ
แก่สังคมตามสมรรถนะ 

 
ตัวชี้วดั 

(* หมายถึงตัวชี้วัดท่ีน ามาใช้ประเมินความส าเร็จของแผนกลยุทธค์ณะ
ศิลปศาสตร์) 

มธ. 
1. จ านวนชุมชนหรอืโครงการที่ มธ. เขา้ไปช่วยเหลือทางวิชาการ                                                              
2. จ านวนครั้งในการน าเสนอความรู้ ในประเด็นสาธารณะการเมือง
ภาคประชาชน และการแกป้ัญหาของประเทศ           
3. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ / หน่วยงาน / องค์กรที่รับ
บริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการบรกิาร                                                    
5. ระดับความพึงพอใจตอ่บทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างและ
เผยแพร่แนวคิดในเร่ืองประชาธิปไตยการปกครองส่วนท้องถิ่น การ
กระจายอ านาจ สิทธิ เสรีภาพ ความเปน็ธรรม และความยุติธรรมใน
สังคม 
 
สกอ.    
6. การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 3.1)        
                                             
 
 
                               

ผลผลิต 
1. การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและจัดอบรมและสัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วดั 
 
 
ส านักงบประมาณ 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 
2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 
4. ร้อยละของงานบริการวิชาการแลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(งบด าเนินการ/ปี) 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วดัเป้าประสงค ์ ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต 

ตัวชี้วดัความส าเร็จของแผนในระดับคณะ 
7. จ านวนโครงการหรอืกิจกรรมทางวิชาการที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวจิัย 
8. จ านวนโครงการบรกิารทางวิชาการแก่สังคมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย 
9. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการแก่สังคมเฉลี่ยทุก
โครงการ 
 
กพร. 
10. จ านวนชุมชนหรือโครงการที่ มธ. เข้าไปช่วยเหลอืทางวิชาการ 
(กพร. 1.3.1.1) 
11. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (กพร. 1.3.1.3)                                                             
 

 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ให้แนวทางข้อเสนอแนะแก่สังคมในบริบท
ของความเชี่ยวชาญทางวิชาการของคณะฯ 
2. พัฒนารูปแบบการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 
3. สนับสนุนให้มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคม กับการวจิัยและการเรียนการ
สอน 
4. ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการให้บริการ
วิชาการให้มีความพรอ้ม 
5. พัฒนาระบบการติดตามการใหบ้ริการ
วิชาการและการน าผลการประเมินมาเพือ่การ
ปรับปรุงการให้บริการทางวิชาการ 
 

แผนการบริการทางวชิาการแก่สังคม 
1. โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม (แบบไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียม ทั้งโครงการระดับคณะ ภาควิชา และโครงการ
พิเศษ) 
2. โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา โครงการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม                                
3. โครงการบริการทางวิชาการที่เก็บค่าธรรมเนียม 
4. โครงการวิจัยที่เกีย่วข้องกับการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 
5. โครงการพัฒนาศูนย์การแปลราชนครินทร์เชิงธุรกิจ 
 

รองคณบดีฝ่ายการคลังและ
บริการสังคม 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการ
พัฒนา 
หัวหน้าภาควิชา 
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5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 

เป้าประสงค์และตัวชี้วดัเป้าประสงค ์ ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต 

เป้าประสงค ์
1. บุคลากรและนักศึกษาตระหนกัในคุณค่าของไทย ตลอดจนมีจิต
สาธารณะและความรับผิดชอบตอ่สังคม 

1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ  
1.1 บุคลากรและนักศึกษาตระหนักในคุณค่าของไทย 
ตลอดจนมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.2 โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

2. คุณภาพการบริการ 
2.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.2 การให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
3.1 การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ 
3.2 สร้างระบบการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

4. พัฒนาองค์กร 
4.1 สร้างบรรยากาศด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
4.2 การจัดการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ตัวชี้วดั 

(* หมายถึงตัวชี้วัดท่ีน ามาใช้ประเมินความส าเร็จของแผนกลยุทธค์ณะ
ศิลปศาสตร์) 

มธ. 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ / เข้าร่วมโครงการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และด้านปลกูฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์                                                 
2. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการปลูกฝังศิลปะ 
วัฒนธรรม และจิตวิญญาณธรรมศาสตร์       
 
สกอ.    
3. ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม (สกอ. 4.1)           
 
ตัวชี้วดัความส าเร็จของแผนในระดับคณะ 
4. จ านวนโครงการหรอืกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. จ านวนโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อการบริการสังคม 
(Service Learning) 
6. ร้อยละของกจิกรรมนักศึกษาต่อจ านวนกิจกรรมทั้งหมด 
7. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจิตสาธารณะเฉลี่ยทุก
โครงการ 

ผลผลิต 
1. ผลงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วดั 
 
 
มธ. 
1. จ านวนโครงการ / กจิกรรมด้านจิตวญิญาณธรรมศาสตร์       
การท านุบ ารุงสังคม และประชาธิปไตย 
2. จ านวนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ได้แก ่
กิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพด้านความปลอดภัยในสถานที่ท างาน 
และด้านจิตสังคม (การท าสมาธ ิการลดความเครียด) 
3. จ านวนกิจกรรมนันทนาการ เพือ่เสริมสร้างสุขภาพในที่ท างาน 
 
ส านักงบประมาณ 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม 
5. จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม 
6. ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
7. ร้อยละของงาน/โครงการ/กจิกรรมทีแ่ล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
8. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบด าเนินการ/ปี) 
9. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน 
10. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 
11. ร้อยละของผู้ศึกษา/ฝกึปฏิบัติผา่นเกณฑ์มาตรฐานภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
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5.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: สร้างระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ 

เป้าประสงค์และตัวชี้วดัเป้าประสงค ์ ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต 

เป้าประสงค ์
1. คณะฯมีการบริหารงานที่คล่องตัวและโปร่งใส  

1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ  
1.1 คณะฯมีการบริหารงานที่คล่องตัวและโปร่งใส 
1.2 คณะมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ 

2. คุณภาพการบริการ 
2.1 ความพึงพอใจของ นักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร 
2.2 การให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
3.1 การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ 
3.2 สร้างระบบการประเมินที่เป็นมาตรฐาน /โปร่งใส 

4. พัฒนาองค์กร 
4.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
4.3 การจัดการความรู้ 

 
ตัวชี้วดั 

(* หมายถึงตัวชี้วัดท่ีน ามาใช้ประเมินความส าเร็จของแผนกลยุทธค์ณะ
ศิลปศาสตร์) 

มธ. 
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย                                                      
 2. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน) ของบุคลากรของหนว่ยงาน (คณะวิชา ส านัก/สถาบัน 
และส านักงานอธิการบดี)                       
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหนว่ยงาน 
 
สกอ.    
4. การบริหารของคณะเพื่อการก ากับตดิตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ (สกอ. 5.1) 
 
 

ผลผลิต 
1. ผลงานการพัฒนาระบบการบริหารจดัการ 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวชี้วดั 

 
 
มธ. 
1. จ านวนกระบวนงานที่ลดขั้นตอน 
2. ร้อยละของต้นทุนที่ลดลง 
3. จ านวนนวัตกรรมการบรกิาร 
4. จ านวนกระบวนงานที่มกีารใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
6. จ านวนกิจกรรมที่ร่วมกับศิษย์เกา่ และภาคประชาชน 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและการบูรณาการงานดา้นศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนกัศึกษา
มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 

แผนงานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม  กฬีา 
1. โครงการอนุรักษ์ บูรณาการ สร้างสรรค์ สืบทอดเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการวัฒนธรรมและกีฬา 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป 
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วดัเป้าประสงค ์ ผลผลิตและตัวชี้วัดผลผลิต 

กพร. 
5. การปฏิบัติงานทีแ่ล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด (กพร. 2.1) 
6. การเบิกจา่ยงบประมาณจากงบกองทุนวิจัยของหน่วยงาน (กพร. 
2.3) 
7. การปรับปรุงข้อมูลในระบบการปฏบิตัิราชการของ มธ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (กพร. 3.1) 
8. บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพฒันาความรู้และทักษะที่ตรงกับ
หน้าที่ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง/ปี/คน (กพร. 3.2) 
 
 
 

 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1 .ก าหนดทิศทางการปรับตวัของ            
คณะศิลปศาสตร์ให้สอดรับกับแผนกลยทุธ์ของ
มหาวิทยาลัยและการเปลี่ยนแปลงของสงัคม
ภายนอก 

แผนงานบริหาร 
1.  โครงการกิจกรรมด้านการวางแผน 
 

   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 

2. สร้างความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้
หลักธรรมาภิบาลที่ให้ความส าคัญกับความ
โปร่งใสและ Accountabillity รวมถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาคม ศิษย์เก่า และ
ประชาชน 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุสายวิชาการ 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่า 
5. โครงการกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ส าหรับ
ศิษย์เก่า  

ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐาน
การศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา 
หัวหน้าภาควิชา 
ผอ.โครงการพิเศษ 

3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 

6. การเพิ่มช่องทางการลงทุนและการหารายได้เพิ่มเติมแก่
หน่วยงาน 
7. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

รองคณบดีฝ่ายการคลังและ
บริการสังคม 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน 
 

4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
8. โครงการกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
9. โครงการการหน่วยงานต้นแบบดา้นการประกันคุณภาพ 
 

 
รองคณบดีฝ่ายมาตรฐาน
การศึกษา 

5. พัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงเพื่อ
น าไปใช้ในการบริหารงานในด้านต่างๆ 

10. จัดท าและประเมินความส าเร็จของแผนบริหารความ
เส่ียง 

ผู้บริหาร 

6. เพิ่มรูปแบบและวิธกีารประชาสัมพันธ์เชิง
รุกเพื่อให้คณะฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

แผนงานประชาสัมพันธ ์
11. โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์
12. โครงการพัฒนาระบบ Intranet 
13. โครงการเปิดบ้านศิลป์ 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
และบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ ์ แผนงาน / กิจกรรม / โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

7. พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการและการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์
อย่างมีประสิทธภิาพทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

แผนงานสารสนเทศ                                   
14.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

 
ผู้บริหาร 

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้และ
น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 
 

15. โครงการจัดการความรู ้
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา ประธานกรรมการ    
การจัดการความรู ้

9. พัฒนาระบบและกลไกในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารประจ าปใีน
ระดับคณะ ภาควิชา และหน่วยงาน 
10. พัฒนาระบบและหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์และ
บุคลากร 

แผนงานด้านนโยบายและแผน 
16. โครงการสัมมนาเพื่อจัดท าแผนหรอืประเมินความส าเร็จ
ของแผน 
17. ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการจัดท าแผน 
18. โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการจัดท า
งบประมาณ 
 19. การปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 
 
 
 
 
รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป 

11. เพิ่มพูนทักษะความรู้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุน 

แผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
20. โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนทักษะการท างานและ
ภาษา 
21. โครงการดูงานหรือทัศนศึกษาส าหรบับุคลากร 

รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป 

12. ปรับปรุงสวัสดิการและสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการท างานแก่อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

22. โครงการสวัสดิการของอาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนับสนุน 
23. โครงการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแกผู่้สร้างชื่อเสียงแก่
คณะ 
24. โครงการมอบรางวัลแก่หนว่ยงานหรือบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพในการท างาน 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป 

13. ส่งเสริมมาตรการการรักษาสิ่งแวดลอ้ม
และการปรับปรุงภูมิทัศน ์

25. จัดท าและประเมินความส าเร็จของแผนลดการใช้
พลังงานและทรัพยากร 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ
และพัฒนา 
รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป 
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6.ค่าเป้าหมายและตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 
ตารางที่1  ค่าเป้าหมายตวัชี้วัดเป้าประสงค์ “ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจ         

ในศาสตร์ที่ตนเองศึกษาเป็นอย่างดีและสามารถน ามาประยกุต์ใช้ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก” 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์และผลผลิต 
Baseline data ค่าเป้าหมาย 

หน่วยวัด 
ปีงบประมาณ 

56 
ปีงบประมาณ 

57 
ปีงบประมาณ 

58 
ปีงบประมาณ 

59 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ. 1.1) ค่าเฉลี่ย N/A N/A - 2.03 

อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 1.2) ร้อยละ 29.96 32.06 32.06 34.49 

อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 1.3) ร้อยละ 39.66 36.64 38.15 38.02 

จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (สกอ. 1.4) สัดส่วน 17.34 : 1 15.92 : 1 15.92 : 1 14.28 : 1 

การบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.5) ข้อ 6 6 6 6 

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ. 1.6) ข้อ 6 6 6 6 

ร้อยละของวิทยานพินธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ (มธ. 5) 

ร้อยละ N/A 0.17 0.17 0.19 

ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (สกอ. 5.2) ข้อ N/A N/A 5 5 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี ร้อยละ 97.02 97.19 98 98 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ มคอ. คะแนน 4.23 4.21 4.23 4.23 

 
ตารางที่ 2  ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดเป้าประสงค์ “คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมอืทางวิชาการ  การวจิัย  และดา้นอื่น ๆ กับมหาวิทยาลัยชั้นน าใน 

ASEAN เอเชีย และในระดับนานาชาติ” 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์และผลผลิต 
Baseline data ค่าเป้าหมาย 

หน่วยวัด 
ปีงบประมาณ 

56 
ปีงบประมาณ 

57 
ปีงบประมาณ 

58 
ปีงบประมาณ 

59 

ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด (มธ. 1) ร้อยละ 0.46 0.22 0.34 0.49 

ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด (ไม่จ ากัด
เวลาการแลกเปลี่ยน) (มธ. 2) 

ร้อยละ 2.45 3.74 2.04 2.74 

ร้อยละของอาจารย์ต่างชาติต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด (มธ. 3) ร้อยละ 17.72 20.23 16.76 18.24 

ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด (ไม่จ ากัด
เวลาการแลกเปลี่ยน) (มธ. 4) 

ร้อยละ 1.27 6.39 5.01 5.01 

จ านวนโครงการหรอืกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลยั
ชั้นน าในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น 

กิจกรรม/
โครงการ 

2 2 3 4 
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ตารางที่ 3  ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดเป้าประสงค์ “ผลิตและเผยแพร่งานวิจยัที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและสังคม” 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์และผลผลิต 
Baseline data ค่าเป้าหมาย 

หน่วยวัด 
ปีงบประมาณ 

56 
ปีงบประมาณ 

57 
ปีงบประมาณ 

58 
ปีงบประมาณ 

59 

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. 
2.1) 

ข้อ 6 6 5 5 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ. 2.2) บาทต่อคน 25,951.67 23,171.07 108,589.88 108,589.88 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั (สกอ. 2.3) ร้อยละ 8.94 6.96 13.31 13.31 

สัดส่วนของจ านวนการอา้งอิง (Citation) บทความในฐานขอ้มูล 
Scopus ต่อจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus (มธ. 8) สัดส่วน N/A N/A 2.89 : 1 2.89 : 1 

ร้อยละของงานวจิัย บทความวิชาการ สิง่ประดิษฐ์ของอาจารยแ์ละ
นักวิจยัที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวจิัยประจ า (มธ. 9) 

ร้อยละ N/A 0.19 0.19 0.19 

 
ตารางที่ 4  ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดเป้าประสงค์ “คณะฯสามารถน าความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการมาบูรณาการในการเรียนการสอนหรือ    

การวิจยั และสังคมได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของคณะฯ” 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์และผลผลิต 
Baseline data ค่าเป้าหมาย 

หน่วยวัด 
ปีงบประมาณ 

56 
ปีงบประมาณ 

57 
ปีงบประมาณ 

58 
ปีงบประมาณ 

59 

การบริการวิชาการแก่สังคม (สกอ. 3.1) ข้อ 5 5 5 6 

จ านวนโครงการหรอืกิจกรรมบริการทางวิชาการที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวจิัย  โครงการ 3 3 4 4 

จ านวนโครงการหรอืกิจกรรมบริการที่ไม่เก็บค่าใช้จ่าย โครงการ 3 3 4 4 

 
ตารางที่ 5   ค่าเป้าหมายตวัชี้วัดเป้าประสงค์ “บคุลากรและนักศึกษาตระหนกัในคุณค่าของไทย ตลอดจนมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ     

ต่อสังคม” 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์และผลผลิต 
Baseline data ค่าเป้าหมาย 

หน่วยวัด 
ปีงบประมาณ 

56 
ปีงบประมาณ 

57 
ปีงบประมาณ 

58 
ปีงบประมาณ 

59 

ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1) ข้อ 6 6 6 6 

ร้อยละของกจิกรรมจิตอาสาต่อจ านวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด (มธ. 7) ร้อยละ 50 33.33 36.36 39.90 

จ านวนโครงการหรอืกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ 10 12 12 12 

จ านวนโครงการจิตสาธารณะของอาจารย์และบุคลากร โครงการ 0 1 3 4 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจิตสาธารณะเฉลี่ยทุกโครงการ ค่าเฉลี่ย 3.75 3.68 3.75 4.00 
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ตารางที่ 6  ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดเป้าประสงค์ “คณะฯมีการบริหารงานที่คล่องตัวและโปร่งใส” 

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์และผลผลิต 
Baseline data ค่าเป้าหมาย 

หน่วยวัด 
ปีงบประมาณ 

56 
ปีงบประมาณ 

57 
ปีงบประมาณ 

58 
ปีงบประมาณ 

59 

การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ (สกอ 5.1) 

ข้อ N/A N/A 6 7 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ 13) คะแนน 4.26 N/A* 4.5 4.5 

 
 


